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70. zasedáníRady města Kdyně
konaného dne 18. dubna 2018

1. RMrozhodla:

1.1. Na základě doporučení hodnotící komise uzavřít pachtovní smlouvu na ,,Zajištění zdroje

tepla a dodávky energie pro město Kdyně? se spoleAností ČEZ Energetické služby s.r.o., 2-8.
října 3122/152, 702 00 0strava, IČ: 278 04 721, která v rámci vyhlášeného koncesnfho
řízení podala nejvýhodnější nabídku.
1.2. Na základě doporučení hodnotící komise uzavřít Smlouvu o dílo na ,,Stavební úpravy
bytového domu, Markova 512, Kdyně na st.p.č. 572? sfirmou eSVe Stav s.r.o.,

Banediktská 722/1l, 110 00 Praha 1, IČ: 264 04 826, který v rámci vyhlášeného
výběrového řízení podal nejvýhodnější nabídku ve výši 6 145 025,98 Kč bez DPH.
1.3.

Uzavřít Smlouvu o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení ,,Kdyně VO - Školní,
Komenského, Kostelní, Sirkova? s firmou ELEKTROMONTAŽE TOUŠ s.r.o., Úherce,
Topolová 68, 330 23 Nýřany, IČ: 290 89 247 za nabídkovou cenu ve výši 293 388,00 Kč
bez DPH.

1.4.

Dohodu o poskytování právní služby s AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol.,

Kamenická 23 78/1, 301 00 Plzeň, IČ: 263 62 066 dle pokynů příkazce, a to zejména ve -věci
koncesního řízení, výběru uchazeče, vyhodnocení námitek.

2. RM schválila:

2.1. V souladu a § 18 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční
zprávu Městského úřadu Kdyně o poskytování informací za rok 2017.

3. RM bere na vědomí:
3.1.

Žádost paní Hany Kuželíkové, Masarykova 441, 345 06 Kdyně o uvolnění zfunkce
ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35 k 31. 8. 2018.
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4. RM proiednala:
4.1. ZřizovacílistinupříspěvkovéorganizaceMěstskápoliklinikaKdyně.Radaměstapředloží
v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízení této
nové příspěvkové organizace včetně zřizovací listiny zastupitelstvu města ke schválení.

4.2. Novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby Kdyně, Mlýnská 36, 345

06 Kdyně IČ: 005 75003. Rada města předloží tuto zřizovací listi'nu vsouladu
s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovením F§ 27 zákona č. 250/2000 sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvu

města ke schválení.
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Ing. Vladislav Vilímec

Jan Lěffelm:
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